
 

 

U S N E S E N Í  

Z 1. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 15. 03. 2021 

 

 
Usnesení č. 88/03/2021   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 1. 
mimořádného zasedání rady MO dne 15.03.2021.   
Z: starosta                   T : 03/2021 
 
Usnesení č. 89/03/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí protokol o 
otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce „PARKOUR PARK Vratislavice“, zadanou jako VZMR ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s podpůrným využitím některých jeho 
paragrafů, schvaluje zrušení veřejné zakázky, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o zrušení 
soutěže o veřejnou zakázku, dále schvaluje opakovanou Výzvu a základní údaje zadávací 
dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „PARKOUR PARK, Vratislavice n.N.“, 
zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s podpůrným 
využitím některých jeho paragrafů, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a ukládá 
TO zajistit realizaci nového výběrového řízení. 
Z: starosta, TO           T: 03/2021 
                                                                                                    
Usnesení č. 90/03/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
spol. Zástěra s.r.o., se sídlem Vnější 1389,  463 11 Liberec 30, IČ: 287 34 165 na opravu dřevěné lávky 
v Zámeckém parku, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo a 
ukládá TO zajistit realizaci akce. 
Z: starosta, TO           T: 03/2021 
                                                                                                                                                                                                                      
Usnesení č. 91/03/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 02/02/2021 ze dne 8.2.2021  
2. souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 2540 o výměře 732 m2, při ul. Pod Skalkou, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, za minimální prodejní cenu 732.000,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníků domu, se kterým tvoří jednotný funkční celek a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci 
k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM       T : 03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 

Lukáš Pohanka           Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                               místostarosta 


